
Derde zondag van Pasen 

 

18 april 2021 

 

 

 

Dienst van Woord en Gebed 

 

 

In deze dienst: 

Voorganger  Ds. Roel Braakhuis 

Organist  Wim Voorrips 

Ouderling  Jos Teeuw (L) 

Diaken   Rudy Bieleveld  

Lector   José Bos 

Ontvangst  Henny Blom 

Koster   Ton Bos 

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap 

van de Heilige Geest, Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

Inleiding op de dienst.  

 

Gebed om ontferming 



 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons 

v. Christus, ontferm u over ons, 

a. Christus, ontferm u over ons 

v. Heer, ontferm u over ons, 

a. Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

Lezing  Micha 4, 1 – 5. 
 
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de 
heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, 2machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons 
onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn 
onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over 
grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en 
hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens 
zal meer weten wat oorlog is.  
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want 
de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 5Laat andere volken hun eigen goden volgen – 
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd. 
 

l. Dit is het woord van de Heer. 

a. Wij danken God. 

 

Orgelspel  98,  1 en 3 

 

Lezing   Johannes 21, 15 - 24 
 
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, 
meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid 
mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, 
Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’  
en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd 
verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet 
toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was 
deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je 
handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden 
duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ Toen Petrus zich 
omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de 
maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus 
hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet 
jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ Op grond van deze uitspraak 
hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet 
gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’ 
Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat 
zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, 



opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan 
geschreven moesten worden. 
 
l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel 655 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel      650 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Voorbede 

 

Stil gebed 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven  onze schuldenaren 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen 
 
Allen gaan staan 

Wegzending en Zegen  

 

Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 657, 1 en 4. 

  

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij, met name voor de verwarming van de 

kerk en voor de diaconie. 

Volgende week, 25 april is er een dienst van woord en gebed. Voorganger is ds. Roel Braakhuis. 


